Trzciel, dnia 22.04.2016r.

OGŁOSZENIE
o przetargu ustnym nieograniczonym
Burmistrz Trzciela ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wózka widłowego
akumulatorowego model BT typ CBG 1,5 nr fabryczny CE232686, produkcja CESAB Włochy o
następującej charakterystyce:
a) rok produkcji – 2003r.,
b) udźwig – 1500 kg,
c) masa własna bez baterii – 3090 kg,
d) napęd elektryczny,
e) napięcie – 12V,
f) moc 37 kW,
Istniej możliwość wizji lokalnej przedmiotu przetargu po uprzednim co najmniej 2 dniowym
uprzedzeniu.
Kontakt: Robert Jaszka tel. (95) 74-31-423
Cena wywoławcza za wózek widłowy: 11 382,11 zł netto (bez podatku VAT), a postąpienie co
najmniej 1% ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się dnia 24 maja 2016r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Trzcielu,
ul. Poznańska 22, Sala Narad.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie:
pięćset złotych 00/100 gr) na konto Urzędu Miejskiego w Trzcielu w GBS Międzyrzecz o/Trzciel rachunek depozytowy nr: 23 8367 0000 0060 0255 6000 0009 – najpóźniej do dnia 20 maja 2016r. W
przypadku uchylenia się od podpisania umowy sprzedaży przez podmiot wyłoniony w przetargu
wadium przetargowe przepadnie na rzecz organizatora przetargu.
Uczestnik przed przystąpieniem do przetargu winien okazać się dowodem osobistym, dowodem
wpłaty wadium oraz pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem technicznym środka
trwałego stanowiącego przedmiot przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu spółki prawa
handlowego osoba umocowana do reprezentowania firmy winna okazać się aktualnym odpisem z
Krajowego Rejestru Sądowego, który to umocowanie potwierdza.
Zakupione środki należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem w terminie 14 dni od dnia
przeprowadzenia przetargu, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.
Organizator przetargu nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia, dewastację bądź kradzież nabytych
środków, powstałe po upływie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie
wykonanych prac związanych z załadunkiem i transportem.
Burmistrz Trzciela zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

